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 نسخه2قرائتی، محسنیوسف قرآن1

 نسخه2ستاد برگزاری هفته کتابآشنایی با بیست اثر منتخب درباره حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف2

 نسخه1شریعتی، علییاد و یادآوران3

 نسخه1مطهری، مرتضینظرگاه اسالم پیرامون موضع گیری طبقاتی4

 جلد13592شهیدی، جعفرتحلیلی از تاریخ اسالم بخش یک و دو5

 نسخه1مطهری، مرتضینهضتهای اسالمی در صد ساله اخیر6

 جلد2حجتی، محمدباقرتعلیم: بخش دوم/ تربیت: اسالم و تعلیم و تربیت بخش اول7

 نسخه13741بارون، جودیاینجا پسری است8

 نسخه21 و 1.زندگینامه امام خمینی ج9

 نسخه1مطهری، مرتضیجهان بینی توحیدی زندگی جاوید10
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 نسخه13631عنایت، حمیدسیری در اندیشه سیاسی عرب20

 نسخه13571توانایان فرد، حسناقتصاد اجتماعی21

 نسخه13841غفاری، محسن1.آفات زبان در آیات قرآن احادیث، قص و حکایات ج22

 نسخه1سادات، محمدعلیسرمایه تاراج رفته23

 نسخه1ربانی خلخالی، علیخیانت از دیدگاه اسالم24

 نسخه1قرائتی، محسنپرتوی از نماز25

 نسخه13611باهنر، محمدجوادجهان بینی اسالمی26
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 نسخه1راهیان کربال35
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 نسخه13602روش تدریس کتابهای استاد شهید مرتضی مطهری37

(1394دی ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای طبرسی 



 نسخه13871حیدری نراقی، علی محمدآداب معاشرت از دیدگاه اسالم38

 نسخه13442طالقانی، محموداسالم و مالکیت39

 نسخه1سعید، حسنمسئولیت40
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 نسخه1مطهری، مرتضیتقوی از نظر اسالم42

 نسخه1وصیت نامه43

 نسخه1قاضی، حسناصالت حجاب در اسالم44

 نسخه13681کارنگی، دیلآئین زندگی45

 نسخه1مطهری، مرتضیکتابسوزی ایران و مصر46

 نسخه1غفاری، سلمانحی علی الصلوه47

 نسخه1مطهری، مرتضیختم نبوت48
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 نسخه1اصول داوری فوتبال51

 نسخه1 سوال درباره مارکسیسم5230

 نسخه1تطبیق با تاریخ ویژگی های بارز نیروهای مقابل خط امام53
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 نسخه13641سادات، محمدعلیاخالق اسالمی73

 نسخه1شریعتی، علیاسالم- انسان مارکسیسم74
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 نسخه13871بهرآبادی، مهدیآزمایشگاه شیمی78
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 نسخه13871شجاعی، مهدیآیین زندگی81
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 نسخه13891چشمه های انقالب91

 نسخه1سوره یس و دعای کمیل: چهل آیه چهل نیایش92

 نسخه1ماهی که تمام نمی شود93

 نسخه1پر پرواز94

 نسخه13891عندلیب، مرتضیسیصد پرسش سیصد از قرآن95
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 نسخه2مسابقه بزرگ بصیرت عاشورای98

 نسخه13881روحیه99

 نسخه13821احمدی بیرجندی، احمدچهارده اختر تابناک100

 نسخه13791ذوالقدر، محمدباقراصالحات آمریکایی گفتاری پیرامون اصالحات و امنیت ملی101

 نسخه1نقشه جامع علمی کشور102

 نسخه4(جیبی)دعا 103

 نسخه13601شیرازی، رضاسنگر104

 نسخه13911فجری، محمدمهدیمسجد و مسجدیها105

 نسخه13851حماسه عشق106

 نسخه13751اشعری، محمدآموزش زبان فارسی به فارسی107

 نسخه1محمود، مصطفیکدامیک؟ اسالم یا مارکسیسم108

 نسخه13591بازشناسی مساله امامت109

 نسخه13571مطهری، مرتضیعلل گرایش به مادیگری110

 نسخه1مطهری، مرتضیاخالق جنسی در اسالم و جهان غرب111

 نسخه13651مطهری، مرتضیفلسفه- منطق: 1.آشنائی با علوم اسالمی ج112

 نسخه13582مطهری، مرتضیبیست گفتار113

 نسخه2مطهری، مرتضیده گفتار114
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 نسخه313901فصلنامه تخصصی پژوهشهای قرآن شماره 116

 نسخه13851بختیار، ابوالقاسمسفر حماسی از بروجن به توس117



 نسخه13861شامل رحیم آبادی، علی اکبر سال73زندگی من در 118
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 نسخه13771سیمای سرزمین ما ایران120

 نسخه13811توالیی، محمدراهنمای راویان فتح121

 نسخه13761یونسیان، علی اصغرنوای قرآن122

 نسخه13912مکارم شیرازی، ناصراسالم در یک نگاه123

 نسخه2مقدمه، متن و ترجمه خطابه ی غدیر: پیام نگار124

 نسخه13811حسینیا، احمدمیان خون125

 نسخه1فرودگاهی، مهدیباغ بیکران126

 نسخه1مطهری، مرتضیعدل الهی127

 نسخه13891مجاهد خاموش128

 نسخه13911ضیاءآبادی، محمدغدیر سند والیت علی امیر علیه السالم129
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 نسخه13861دیلمی، حسینغدیر خورشید والیت133

 نسخه13891جهانگیری، غالمعباسوصال عشق134

 نسخه13891خدامیان آرانی، مهدیفریاد مهتاب135
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 نسخه1آئینه وند، صادقتاریخ سیاسی اسالم137

 نسخه13851(خطبه غدیر)منشور والیت 138

 نسخه13821یزدانی، غالمرضادرسهای زیر درخت بلوط139

 نسخه1غنوی، مروری بر زیارت عاشورا140

 نسخه13861انصاری، محمدباقرگزارش لحظه به لحظه از ماجرای فدک141

 نسخه13781علیزاده سورکی، مهدینظریه های عاشورا142

 نسخه13901دوماهنامه حصون143
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 نسخه13761هاشمی دانا، صدرالدینصبح امید145

 نسخه13601جنگ و تجاوز146

 نسخه13761اصالن پور، سمیراچشم جبهه ها147

 نسخه13891درخشان، عدنانبیست و سه روز با غدیر148

 نسخه13821کارگر، رحیمحج عارفان149
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 نسخه21.تبیین اسالم و ایدئولوژی اسالمی ج151
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 نسخه13871شهیدی، جعفرتاریخ تحلیلی اسالم153
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 نسخه13751قزوه، علی رضا1دو رکعت عشق 166

 نسخه13901شیعیان زینت آسمان ها167

 نسخه13841انصاری، محمدباقرندای آسمانی غدیر168

 نسخه13911اشعری، محمدجوادفاطمه علیه السالم کوثر قرآن169

 نسخه13881هنرمند، میترافریادهای بی صدا170

 نسخه13931پوستر عطر یاس در نوروز برج میالد تهران171
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 نسخه113871فصلنامه تخصصی در حوزه فرهنگ و سیاست مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری سال 182

 نسخه13851جمعی از نویسندگان1ره توشه حج 183

 نسخه9نشریه خیمه184

 نسخه13731شجاعی، مهدیکشتی پهلو گرفته185
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 نسخه1مکارم شیرازی، ناصرپایان عمر مارکسیسم188

 نسخه2مطهری، مرتضیانسان و ایمان: 1مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی189
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 نسخه13581مترجم- معینی، سهرابانقالب گینه191
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